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1.

Alge■een

Met lngang van 1 januarl 1986 ZLJn de actlviteiten van het Samenwerklngsverband Konlnklijke Blbllotheek en Unlverslteltsblbllotheken
Pica ondergebracht ln de Stichting Centrum voor Blbllotheekautomatlserlng Plea. Het jaarverslag over 1986 ls het eerste, dat onder
verantwoordelljkheid van de Stichtlng over de actlvitelten wordt
ultgebracht. Een verantwoordlng van de flnanclele resultaten ls ln
dlt verslag opgenomen.
Tijdens het eerste kwartaal hebben de benoemlngen van de nleuwe bestuursleden overeenkomstlg de statutalre bepallngen plaats gevonden.
Het Samenwerklngsverband Koninklijke Blbliotheek en Unlverslteitsbibllotheken Pica benoemde vljf leden, waaronder de bibliothecarls van de Koninklijke Blbliotheek, Het bestuur van het Nederlands
Blbliotheek- en Lektuur Centrum benoemde drle leden. De mlnlsters
van Onderwljs en Wetenschappen en van Welzljn, Volksgezondheld en
Cultuur gezamenlijk benoemden de voorzltter. Na de overdracht op 16
juni 1986 van de verantwoordelljkheden en bevoegdheden door het
voorloplg bestuur, bestaande uit de oprichters van de Stlchtlng,
heeft het bestuur zlch lntenslef met een aantal aspecten van beleld
bezlg gehouden. Vooruitlopend op een in 1987 op te stellen beleidsplan voor de jaren 1988-1992 heeft dlt onder meer geresulteerd
in een actlvlteitenplan voor 1987 op basis van de overgenomen beleidsvoornemens 1983-1988. Dit actlviteltenplan ls op 21 november
1986 besproken met de overeenkomstlg de statuten lngestelde Raad van
Deelnemers.
De resultaten van het slnds 1983 gevoerde beleid zljn voor 1986 in
hoofdpunten de volgende.
Met diverse nog nlet aan het Gemeenschappelljk Geautomatlseerd Catalogiseersysteem (GGC) deelnemende unlversltelten ls op bestuurlijk
nlveau overleg over deelname gevoerd. Voor de Unlversltelt Twente
heeft dlt geresulteerd in het beslult om de volledige, blbllothecaire geautomatlseerde dlenstverlenlng af te stemmen op de landelijke dlenstverlenlng in Plca-verband. De aanslultlng beperkt zlch
niet tot het GGC en de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC); de
Universltelt Twente heeft tevens gekozen voor het Locaal Bibllotheek
Systeem (LBS) van Plea ten behoeve van de automatlserlng van de locale bedrijfsvoerlng van ultleen, acqulsltle en onllne publlekscatalogus. Dit beslult heeft tevens het lldmaatschap van het Samenwerklngsverband Pica geincludeerd.
In de sfeer van het hoger beroepsonderwijs ls van belang, dat het
Samenwerklngsorgaan HBO te Breda besloten heeft voor de Hogeschool
West-Brabant en enkele andere HBO-instelllngen van de totale Plcadienstverlenlng gebruik te maken. Tevens zljn alle vakblbllotheken
van de zes Bibliotheek- en Documentatie Akademies aangesloten op het
GGC, evenals Ubbo Emmius te Gronlngen. Ook werd overeenstemmlng berelkt over deflnltleve aansluiting van de BDA's op het GGC-instructiesysteem.
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De samenwerking met het NBLC is geintensiveerd. Het TACO-bestand is
uitgegroeid tot het meest geraadpleegde Nederlandse documentaire bestand. In de loop van 1986 is het TACO-bestand gegroeid tot een bestand dat beschrijvingen van ruim 103.300 artikelen en beschrijvingen van kranteknipsels omvat. De vakbibliotheek van het NBLC is
thans ook op het GGC aangesloten en zal in 1987 voor online
raadpleging via het Pica Online Retrieval Systeem (ORS) beschikbaar
komen. Met het onderbrengen van het LIDIA-bestand in Pica en het
realiseren van LIDIA-uitvoer via Pica zijn goede vorderingen gemaakt.
De Bibliotheek Arnhem is binnen het kader van de regeling met RSFbibliotheken aangesloten op het GGC. Op een na participeren 3U alle
RSF-bibliotheken in dit systeem. Binnen de sfeer van het openbare
bibliotheekwezen zijn tenslotte uitgebreide contacten onderhouden in
het kader van het RSF-online experiment en het Brabant Informatie
Project.
De bibliotheken van Dow Chemical te Terneuzen, de Koninklijke Militaire Akademie te Breda en het Koninklijk Instituut voor de Marine
zijn eveneens aangesloten op het GGC. Voor de laatste twee instellingen van wetenschappelijk onderwijs is een voorstel voor een gezamenlijk locaal bibliotheeksysteem uitgebracht, dat naar verwachting in 1987 zal worden geinstalleerd.
Tegen het einde van 1986 werd de eerste fase van de ontwikkeling van
het NCC-systeem voor monografieen voltooid. Het zoekgedeelte werd
voor proefproduktie aan de centrale catalogi van de Koninklijke
Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken van Delft en Wageningen
beschikbaar gesteld.
Het bestuurlijk overleg met het Samenwerkingsverband NCC verliep
moeizaam. Onvoldoende overeenstemming over de interpretatie van de
overeenkomst tot samenwerking en de daarult voortvloeiende verdeling
van taken en verantwoordelijkheden is hiervan de oorzaak.
Ten behoeve van het LBS zijn nieuwe versies opgeleverd van de onllne
publlekscatalogus (op grond van een uitgebreld gebruikersonderzoek
in 1985) en de acquisltlemodule, waarln faciliteiten voor
tijdschriftregistratle zijn opgenomen. Eind 1986 was het LBS
geinstalleerd in de volgende lnstellingen: de Konlnklijke Blbliotheek, de universlteitsblbliotheken van Leiden, Groningen, Rotterdam, Tilburg, Maastrlcht en Twente. De invoerlng in de universlteitsblbliotheek van Nijmegen en de bibliotheken van KMA Breda en
KIM Den Helder wordt voorbereld.
In 1986 heeft Pica tevens besloten de Pica Hostactlvitelten verder
ult te breiden. In dit kader zljn twee nieuwe bestanden beschlkbaar
gesteld: GLIN (Grijze literatuur in Nederland) en AVM (Audlovisuele
Materialen). De databank van de Blbliografie van de Nederlandse
Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) is geconverteerd naar het GGC.
Naar verwachting zullen in 1987 de faciliteiten die gerealiseerd
worden voor het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek
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ten behoeve van de verwerklng van de BNTL via het GGC gereed komen.
De BNTL zal vanaf dat ogenbllk via Plea geproduceerd worden en zal
ln aanslultlng daarop ook door raadpleglng via het ORS beschlkbaar
komen.
In 1986 ls met kracht gewerkt aan het zg. Plcallnk-experlment dat
bedoeld is om als aanzet te dlenen voor een landelljk OSI-netwerk
voor blbliotheektoepasslngen waarln computersystemen van verschlllende leveranclers op basls van het OSI-protocol direct met elkaar
kunnen communiceren.
Van de gebrulker betekent dit dat ln prlnclpe via een terminal met
het gehele netwerk gecommunlceerd kan worden. Het daadwerkelljke
eerste experlment op beschelden schaal, waarblj het Pica Locale
Blbliotheek Systeem van de Katholleke Unlverslteit Brabant en de
GEAC- en ALS-systemen van de universlteitsblbliotheek te Utrecht en
de Gemeenteblbliotheek Rotterdam betrokken zljn, wordt ln 1987 ultgevoerd, nadat ln 1986 de speclficatles waren afgerond en besproken
met de partlcipanten.
In het kader van de ontwlkkellngen ten behoeve van een Intelligent
Bibliograflsch Werkstatlon zljn de voor personal computer-toepassingen bestemde software-pakketten PICATERM en Mlcro-OPC in een
eerste versle gereed gekomen. Op het gebled van lnternatlonale samenwerking zljn - naast de veelvuldlge contacten - enlge praktlsche
resultaten berelkt. Een aantal bibliotheken hebben op experlmentele
basls gebruik gemaakt van de OCLC-databank als secundalre bron ten
behoeve van retrospectleve catalogisering. De resultaten waren dusdanlg, dat een deflnltleve regellng ln 1987 verwacht mag worden. Met
de Deutsche Blbliothek te Frankfurt zljn afspraken gemaakt over ter
beschikklng stelling vla het GGC per 1 januarl 1987 van tltels, afkomstlg uit de Deutsche Blbllographle.
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2. Produktie

Gemeenschappelijk Geautomatlseerd Cataloglseersysteem (GGC)
In 1986 is de databank van het GGC met 589.841 tltels gegroeld tot
een totaal van 3.596.800. Het aantal gecatalogiseerde publlkatles
(dat wll zeggen het aantal malen dat bezltskenmerken op exemplaarniveau zljn toegevoegd) bedraagt 879.705.
In schema 1 is deze groel weergegeven waarblj een vergelljking met
de stand van zaken per eind 1985 gemaakt is.
Tabel l: Groei databank naar herkomst van titels

Bron
BNB (vanaf 1975)
OCLC (1960-1978)
LC ( vanaf 1978)
Offline invoer
(diverse instellingen)
Online invoer
Totaal

31-12-85

%

31-12-86

%

305.935
427.505
929.890

10,2
14,2
31

319.792
427.505
1.073.895

8,9
11,9
29,9

253.015
1.090.614

8,4
36,2

386.070
1.389.538

10,7
38,6

3.006.959

100,0

3.596.800

100,0

------------------------------------

In tabel 2 is vervolgens de verdellng aangegeven van het aantal in
1986 gecatalogiseerde publlkaties uitgesplltst naar type lnstelllng.
Het totale ontleningspercentage lag in 1986 voor alle gecatalogiseerde publikaties op 80,5 % (in 1985 op 79,5 %).
Tabel 2: Aantal gecatalogiseerde publikaties

1985

1986

KB en
universlteitsbibliotheken

475.397

489.637

RSF-bibliotheken en NBLC

214.315

252.629

Nederlandse bibliografle

9.048

7.168

54.363

130.271

Overige blbliotheken en
instellingen
Totaal

7 53.123 (100 %)

879. 705 (100 %)

Bij een aantal instellingen heeft omvangrijke retrospectieve verwerking van materiaal plaats gevonden. Door conversie van bestaande
databanken zljn 81.150 titels van de BNTL en 37.442 titels van de TU
Twente aan het bestand toegevoegd.
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In 1986 zljn 18.568.827 tltels ultgevoerd voor verschlllende toepasslngen.
Tabel 3: Aantal uitgevoerde titels

lljstultvoer (LSP)
COM-ultvoer
Phototypesetting
Kaartj es
Tape-ultvoer
Diversen
Totaal

1985

1986

1.605.898
8.622.989
471.577
628.997
894.417
352.914

3.938.251
8. 361. 147
498.147
603.502
4.988.416
179.301

12.576.792

18.568.827

De enorme toename ln tape-ultvoer heeft te maken met de lmplementatle van een groot aantal onllne publlekscatalogl. De verdubbellng
van de lljstultvoer wordt kennelijk veroorzaakt doordat blbllotheken
ln toenemende mate de mogelljkheden tot produktle van aanwlnstenlijsten en deelcatalogi onderkennen en daar ook gebrulk van maken.
De overlge ultvoervormen lljken zlch te hebben gestablllseerd.
In 1986 kende het systeem een gemlddeld beschlkbaarheldsperc e nt age
van 99,1 %, gemeten over een geplande beschlkbaarheld van 62 uren
per week.
In graflek 1 ls de groel van het gemlddeld aantal onllne transacties
per dag over 1986 ultgezet.
In december 1986 werd een plek-belastlng van 92.016 transactles per
dag gemeten. In vergelljking met 1985 kan van een groel van globaal
35 % gesproken worden.
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Grafiek 1: Geaiddeld aantal online transacties GGC per dag 1986
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Nederlandse Centrale Catalogus en Interbibliothecair Leenverkeer
systeem NCC/IBL

Op het NCC/IBL-systeem waren per 31 december 1986 178 lnstelllngen
Oangesloten. Het NCC/IBL-systeem was nog ultslultend beschlkbaar
voor het lnterblbllothecalre leenverkeer van tljdschrlften. Er werden 364.507 zoekactles ultgevoerd met een of meer treffers als resultaat, waarblj 229.182 interblbliothecalre leenaanvragen werden
lngediend, hetgeen een ratio opleverde van 1,59 zoekactle per
aanvraag.
Blj de start van het NCC/IBL-systeem voor tljdschriften ln 1982 was
een ratio van 2 voorzlen, hetgeen betekent dat de zoekefflclentl e
nog steeds boven de prognose ls.
Voor overlge informatle wordt verwezen naar het jaarverslag dat door
het Samenwerklngsverband NCC over de verslagperlode zal worden ultgebracht.
Online Retrieval Systeem (ORS)

Op het Online Retrieval Systeem waren per 31 december 1986 136
lnstelllngen aangesloten voor raadpleglng van de bestanden TACO,
GLIN, en AVM. Het gebrulk van GLIN en AVM viel, zeker ten opzlcht e
van TACO, tegen. Getracht is om met behulp van een promotlonele
campagne hlerin verbeterlng te brengen. De resultaten daarvan moeten
in 1987 worden afgewacht. In totaal zijn 33.556 zoekactles uitgevoerd blnnen een totale aanslulttljd van 122.832 mlnuten. Het gemiddeld aantal uitgevoerde zoekactles per uur was 17.
Schema 4 laat het gebrulk van ORS in 1986 zlen, onderschelden naa r
de verschlllende bestanden.
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Schema 4: ORS in 1986

TACO
Aantal aangesloten
instelliingen per 31/12
Totaal aantal uitgevoerde
zoekacties

GLIN**

104*

AVM***

ORS-totaal

68

68

136

28.225

3.629

1.702

33.556

Totaal aantal tltels getoond 154.592
in korte presentaties
(een regel)

14.975

6.907

176.474

41. 44 7

2.140

1.388

46.075

107.696

10.275

4.861

122.832

Totaal aantal titels getoond
in ISBD- en/of analytische
presentatie
Totale aanslui tt ij d alle
sessies (in minuten)
Gemiddelde aansluittijd per
uitgegeven usernummer
(in uren)

17,3

2, 5

Gemiddeld aantal zoekacties
per uur

14

18

18

17

Gemiddeld aantal presentaties
(ISBD- en/of analytlsch)
per uur

23

19

18

20

* waarvan 36 ook toegang hebben tot GL IN en AVM
** eerst beschikbaar sinds jull
*** eerst beschikbaar sinds august us

13

1, 2

1 5, 1
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3. Ontwikkeling
Na de overgang van het GGC in 1985 naar de TANDEM-computerconfiguratle is het ORS eveneens op deze conflguratie geimplementeerd. Voor
de ontwlkkellng van het NCC/IBL-systeem voor monografleen ls in 1986
besloten eveneens van lmplementatle op het TANDEM-systeem ult te
gaan. Eind 1987 zal het NCC/IBL-systeem voor tljdschrlften, dat nu
nog op PDP-apparatuur draalt, ook naar TANDEM worden geconverteerd.
Dit betekent dat de lntegratle van de diverse systemen ln toenemende
mate gereallseerd kan worden, hetgeen betekent dat ontwlkkelinspannlngen voor het ene systeem ook het andere systeem ten goede komen,
hetgeen de efficiency bevordert en de onderhoudbaarheld van de systemen verhoogt.
In verband met de voorbereldlng van de implementatie van het NCC/IBLsysteem op de TANDEM-conflguratie ls als uitgangspunt gekozen voor
een zoveel mogelljk gemeenschappelljk gebruik van titel- en indexdatabases voor zowel GGC als NCC/IBL. Extra lndexen op het titelmateriaal en extra dlscrlmlnerende zoekinformatle werden na een vier
maanden durende conversie aangebracht ln de gemeenschappelljk te
gebruiken lndexdatabase. Gedurende deze conversle maakte het GGC
intern al gebruik van deze nleuwe lndexen, die echter pas nadat de
gehele conversle succesvol was verlopen aan de gebruikers werden
aangeboden. Het betreft extra zoekfaciliteiten op auteurs, woorden
uit tijdschrifttitels, jaar van ultgave en materiaalaanduiding. In
aansluitlng op de ontwlkkellng van deze zoekfacilitelten ls de NCC
voor monografleen ln eerste fase aan de CC-houders voor proefproduktle beschlkbaar gesteld.
Blnnen de conceptie van het Plca-blbliotheeklnformatlenetwerk worden
tltels gecataloglseerd ln het GGC en beschlkbaar gesteld via zowel
NCC/IBL-systeem als LBS. Tenelnde in de toekomst in de locale bLbllotheeksystemen de exemplaargegevens eenduidig beschikbaar te
hebben, ls ln het GGC de zg. EPN (dat wil zeggen Exemplaar Produktie
Nummer) -admlnlstratle lngebouwd. Teder ingevoerd exemplaar krijgt
een unlek nummer toegekend dat over alle Plca-systemen consistentle
garandeert. Hlermee gecomblneerd werd het mogelljk om zeer grote
titelbeschrljvlngen, voorzlen van vele exemplaren en/of abstracts en
aanschaflnformatles vla geschelden exemplaaropslag te catalogiseren.
Speclaal ten behoeve van blbllotheken met een LBS zijn alle
exemplaren, die reeds gecatalogiseerd waren, retrospectlef voorzien
van EPN's. Voor andere blbllotheken gebeurt dlt eveneens, <loch met
een lagere prlorltelt.
Als tegenhanger van de EPN-faclllteiten ln het GGC ZLJn ln het LES
faclliteiten opgeleverd in het OUS waardoor de matching van tltels
blj lnlezen ln de locale bestanden, met name het signaturenbestand
verbeterd ls, terwljl tevens een koppellng ls aangebracht met het
OPC-tltelbestand. Naast de lmplementatle van LBS op twee nieuwe locatles heeft de vernleuwbouw van de acquisltiemodule grote priorLtelt gehad. In 1986 zljn ln alle locale systemen de faciliteiten
voor tljdschrlftreglstratle beschlkbaar gekomen. In de loop van 1987
zullen nog een aantal fasen van het vernleuwde acqulsltLe-systeem
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worden opgeleverd. Op basls van het ln 1985 blj de Konlnklljke Blbllotheek en de UB Gronlngen ultgevoerde gebrulkersonderzoek met
betrekklng tot de experlmentele OPC is een nleuwe, deflnitleve versie ontwlkkeld, waarln het merendeel der aanbevellngen ult het onderzoek is gerealiseerd. Deze nleuwe versle ls ln alle systemen
geimplementeerd. Daarmee ls onder meer de mogelljkheld tot dlfferentlatle van bestanden blnnen de OPC, bijvoorbeeld ten behoeve van
universltalre instltuten of deelbestanden, beschlkbaar gekomen.
Verder ls de eerste aanzet gegeven om op zo spoedlg mogelijke termijn te komen tot een volledige integratle van functles blnnen het
LBS.
Tenslotte dlenen de volgende ontwlkkellngen kort vermeld te worden:
- Ten behoeve van het verwljderen van dubbele tltelbeschrljvlngen ln
de centrale database door de gebrulkers ls de zg. kill-functle
ontwikkeld, tevens is in aansluiting hierop de mogelijkheid gecreeerd tltels ult secundalre bestanden ('slgnaal'-bestanden) over te
hevelen naar de algemene database.
Ten behoeve van speclale projecten ls de mogelljkheld gereallseerd
zg. prlvate flles op te bouwen, ten behoeve van de opbouw van bestanden bulten de GGC-database.
Ten behoeve van verwerking met personal computers ZLJn de pakketten
PICATERM en Mlcro-OPC ontwlkkeld voor "slngle-user'-gebrulk, waarblj
in het GGC een download-functle ls gereallseerd.
- In de loop van 1986 ls het gecompllceerde offline-ultvoersysteem van
het GGC ingrljpend gereorganlseerd, waarblj tevens een groot aantal
nieuwe functles beschlkbaar zljn gekomen.
- Gedurende 1986 ls door Pica en de blbllotheken van de unlversltelten
van Gronlngen en Brabant, de Openbare blbllotheek Tilburg en de Konlnklijke Blbllotheek ln samenwerklng met OCLC een experlment uitgevoerd waarblj de OCLC-tlteldatabase als zg. 'second source database' werd gebrulkt ten behoeve van retrospectleve conversle.
Tijdens dlt exeperlment werd twee-wekelljks een magneetband met
zoeksleutels naar OCLC ln Dublln, Ohlo gezonden en werden vervolgens
de retour ontvangen tltelbeschrljvingen lngelezen ln het Plca-systeem en aan de partlclperende blbllotheken beschlkbaar gesteld.
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4. Datacoamunicatie en netwerkvorming

In 1986 zljn de datacommunlcatle-mogelljkheden verder ultgebreld.
Onderstaand schema geeft de dlversltelt van mogelljkheden welke nu
beschlkbaar zljn weer:

type
Systeem

k 1 e s l 1 j n
300 bps
(V21)

GGC
NCC-tijdschrlften
NCC-monografleen

ORS

••)

I huurlljn I DATANET

1200 bps I 1200 bps I 75/1200 bps
I via DN-1 I
(V22)
I (V22)
I (V23)

X
X

9600 bps I 2400 bps
I 4800 bps
I 9600 bps

X
X

X

X

*)

X

X

X

X

•)

X

X

X

*)

PTT-DATANETinbel-functle komt begin 1987 beschlkbaar
••) Voorloplg tot eind 1987 ondersteund

Er heeft een geslaagde proef plaatsgevonden met het aanslulten van
terminals via het publleke packet swltchlng-netwerk van de PTT, DATANET-1, aan het GGC, het ORS en het NCC voor monografleen. Met de
SURF-organlsatle ln oprlchtlng zljn contacten gelegd, dle ertoe
hebben geleld dat Plea als waarnemer vertegenwoordlgd ls blj het
Instellingen-coordlnatorenoverleg van SURFnet. Een experlmentele
aanslultlng op SURFnet begln 1987 ls nu ln voorberelding en wanneer
met de SURF-organlsatle overeenstemmlng berelkt kan worden ten aanzlen van de voorwaarden, dan llgt het ln het voornemen om een groot
deel van het huldlg Plca-netwerk dat thans ult meer dan dertlg lndivlduele PTT-huurlljnen bestaat, ln SURFnet ln te brengen.
In 1986 ls ook een begln gemaakt met een project voor de reallsering
van een landelljk computer-computer-netwerk voor de ultwlssellng van
bibllotheekgegevens. Dit netwerk zal gebaseerd zljn op het door de
Internationale Standaards Organlsatle (ISO) vastgelegde referentlemodel voor Interconnectle van Open Systemen (OSI-model). In eerste
fase wordt ln dlt kader een eenvoudige cataloglseerfunctle ontwlkkeld, via welke locale systemen toegang hebben tot de GGC-database
ter raadpleging, ontlenlng en update van GGC-titelbeschrljvingen.
De groep deelnemende lnstellingen ls ln deze fase beperkt tot de
Universlteltsblbliotheek Utrecht, de Gemeenteblbliotheek Rotterdam
en de Blbliotheek van de Katholleke Unlversltelt Brabant met hun
locale computersystemen. In de voorbereldlng van het project ls een
vooronderzoek uitgevoerd door een externe deskundlge, mevrouw Llv A.
Holm ult Noorwegen, die ln het verleden betrokken ls geweest blj een
dergelljk project ln de Scandlnavische landen. In een Technlsche
Werkgroep, waarln naast de lnstellingen ook de betrokken leveran-
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clers van computersystemen, GEAC en ALS, vertegenwoordlgd waren,
zijn de door Pica opgestelde speclficatles afgestemd. Nu deze als
basls voor het netwerk zljn aanvaard, ls de voorbereldende fase afgerond .
Als vertegenwoordlger van Nederland heeft Pica zitting in een
werkgroep van de Internationale Standaards Organisatie, die tot taak
heeft communicatie-protocollen op te stellen op het gebied van automatlsering van documentatie (TC46/SC4/WG4).
Deze werkgroep heeft in het najaar op uitnodiging van Pica haar
vergadering in Den Haag gehouden. Bij deze gelegenheid is door Pica
een voorstel ingediend voor een Internatlonale Standaard ten behoeve
van update van blbliografische bestanden, mede op grond van werk
verrlcht in het kader van het Picalink-project.
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5. Begeleiding van gebruikers, voorlichting, publiciteit

Naast de voortdurende, dagelljkse werkzaamheden ter begeleldlng van
de gebrulkers van de verschlllende systemen zljn de volgende actlvitelten vermeldenswaard.
Aan het door Plea verzorgde eursus- en lntroduetleprogramma namen ln
1986 weer een groot aantal belangstellenden deel.
Op 29 en 30 mel werd ln de Koninklijke Blbllotheek een eongres
georganlseerd voor medewerkers van blbliotheken dle van Plea-systemen gebrulk maken over ''Effeeten van samenwerklng blj blbllotheekautomatlserlng". Aan het congres hebben 130 personen deelgenomen. De gehouden lezlngen werden ln het najaar gepubllceerd. Aan de
eerste Online Informatle Konferentle Nederland, op 22 en 23 oktober
1986 ln De Doelen te Rotterdam, werd door Plea op diverse wljzen
deelgenomen, onder meer met de presentatle van de OPC tijdens de blj
de konferentle horende exposltle.
Gedurende 1986 werden twee gebrulkersonderzoeken gehouden: naar de
dlenstverlenlng door Plea met betrekking tot het GGC en naar het gebruik van ORS.
In november en deeember 1986 ls onder de deelnemers aan het eatalogiseersysteem een enquete gehouden naar de dlenstverlenlng van Plea
met betrekklng tot het GGC.
Het elndverslag ls ultgesplltst naar 3 onderdelen van dlenstverlening, te weten:
1. onllne verwerklng en teehnlsche voorzlenlngen
2. systeembegeleiding en overleg
3. ultvoer.
De onllne verwerklng en de teehnlek worden door de gebrulkers vrljwel eensgezlnd gunstlg beoordeeld.
Het tweede onderdeel, systeembegelelding en overleg, wordt als redelljk tot goed besehouwd.
De uitvoer vanult het GGC wordt als redelljk beoordeeld.
Op basis van de onderzoeksresultaten zljn een aantal aanbevellngen
gedaan om geeonstateerde knelpunten te verbeteren.
De belangrljkste zljn:
- het afhandellngsgemak van thesaureren verbeteren.
De Werkgroep Thesaurus werkt reeds slnds enlge tljd aan een verbeterde opzet van de thesauri.
- Ten behoeve van een betere eoordinatle tussen Plea en gebrulkers
ln de dagelljkse contaeten zljn vaste eontactpersonen blj Plea
aangewezen. Deze eontaetpersonen zullen blj alle aspeeten van
dlenstverlenlng aan de betreffende lnstelling betrokken zljn.
- Er is een werkgroep gebrulkersdoeumentatle lngesteld metals
opdracht de besehlkbare documentatle te inventarlseren en maatregelen aan te bevelen, dle tot verbeterlng van de documentatie
moeten lelden.
- uitvoerbegeleldlng en kwallteltseontrole wordt verbeterd vla de
eontaetpersonen.
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In de perlode 29 september - 1 december 1986 ls aan lnstelllngen de
gelegenheld gegeven om gratis met ORS kennls te maken. Aan deze actie was een onderzoek naar het gebrulk van ORS verbonden. Van dlt
aanbod hebben 71 instelllngen gebrulk gemaakt, waarvan er 68 zlch
als deflnltleve gebrulker hebben aangemeld. Ult de antwoorden ls
gebleken dat de beschlkbare bestanden TACO, GLIN en AVM vrljwel
uitslultend vanult een blbliotheek- of documentatle-afdellng zljn
geraadpleegd. De bestanden TACO en GLIN werden even belangrljk beschouwd, AVM scoorde lets lager. Ten aanzlen van de kwantltelt van
de geboden lnformatle bleven er blj de gebrulkers nog wensen, ten
aanzlen van de kwallteit ls de geboden lnformatle over het algemeen
als goed beoordeeld. De posltleve beoordellng van de zoekmogelijkheden komt tot ultlng ln de gerlnge behoefte blj gebrulkers aan
actleve ondersteunlng.
In de GGC- en LBS-Gebrulkersraden heeft ultvoerlg overleg plaats
gevonden over speclflcatles, prlorlteltstellingen blj de ontwlkkeling en problemen van allerlel aard met betrekklng tot het gebrulk
van de beide systemen. In de GGC-Gebrulkersraad zljn de volgende
onderwerpen van belang geweest:
- volledlgheldstatus van tltelbeschrljvingen
- nleuwe versle GGC met o.a. verbeterde beheersfunctle en
zoekfaclliteiten
- translltteratle hebreeuwse en arablsche karakters
- afhandellng van meerdellge publlkatles
- thesaureren.
In de LBS-Gebrulkersraad zljn de volgende onderwerpen van belang
geweest:
- koppellng OPC-OUS
- tljdschrlftreglstratle
het exemplaarproduktlenummer (EPN) in LBS
- nleuwe versles van ACQ en OPC.
Gedurende 1986 werden 4 afleverlngen ultgebracht van een vernleuwd
Plca-mededellngen, dat ln een oplage van 1000 werd verspreld.
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6. Personeel

Op 31 deeember 1986 waren 46 medewerk(st)ers ln dlenst van het
Centrum voor Blbllotheekautomatlserlng Plea (per 31 deeember 1985:
39). Aan 7 medewerkers werd eervol ontslag verleend, 14 nleuwe medewerkers werden aangesteld.
In samenhang met de overgang naar de Stlehtlng ls gedurende 1986 de
(mogelljke) overgang naar een elgen personeelsbeleld blj de
Stlehtlng ln 1987 voorbereld.
De samenwerklng met Glmbrere & Dahmen te Rotterdam op het gebled van
terbesehlkkingstelling van tljdelljke medewerkers aan Plea ls
voortgezet.
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7. Jaarrekening

BAI.ANS PER 31 DECEMBER 1986

31-12-1985
f

f

f

f

VLOTTENDE ACTIVA:
Voorraad apparatuur
Vorderlngen:
- vorderlngen
- overlopende actlva

Llquide mlddelen

165.778
2.284.256
191.045

262.608
1.033.645
150.294

2.475.301

1. 183. 939

4.558.190

3.831. 199

7.199.269

5. 277 .476
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31-12-1985

f

f

----------------------f

f

EIGEN VERMOGEN:
Reserves
Batlg saldo lopend
boekjaar

2.964.822

523. 775

745.972

---------

573.944

3. 710. 794

VOORZ IENINGEN

---------

44 7. 2 58

1.097.719
2.325.259

KORTLOPENDE SCHULDEN:
Middelen ter beschlkking van derden
411. 160
Schulden aan leveranciers
824.261
Overlopende passlva
1.805.796

1. 115.029
109.918
629.821
3.041.217

--------

7.199.269

---------
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1.854.768

--------5.277.746

=-========

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1986

1985

f

PERSONEELKOSTEN

-------------f

2.810.271

2.831.100

SYSTEEMONTWIKKELING EN
ONDERHOUD APPARATUUR

672.239

538.550

ALGEMENE KOSTEN

357.077

345.591

ONVOORZIEN APPARATUUR

185.009

TOEVOEGING AAN EIGEN VERMOGEN

100.000

78.000

BATIG SALDO

745.972

573.944

4.685.559

4.552.194
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1985
f

f

f

BIJDRAGEN VAN LEDEN:
- contrlbutles
- personeelskosten
- expoltatle locale blbliotheeksystemen

875.000
997.216

800.000
1.015.294

350.850

388.800
2.223.066

2.204.094

BIJDRAGEN VAN NIET-LEDEN:
1.046.180
637.048
368.294

- volgens tarlef
1.418.377
- Nederlandse Centrale Catalogus
652.117
11. 760
- projectontwlkkellng
2.082.254

2.051.522

ENTREEGELDEN

100.000

RENTE

185.332

261.036

94.907

35.542

4.685.559

4.552.194

0VERIGE BATEN EN LASTEN
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8. Accountantsverklaring

Wij hebben de flnanclele verantwoordlng over 1986 van de Stlchtlng
Centrum voor Blbllotheekautomatlserlng Plea, gevestlgd te 's-Gravenhage, gecontroleerd.
Op grond van ons onderzoek zljn wlj van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het
vermogen op 31 december 1986 en van de flnanclele ultkomsten over
1986.

MORET & LIMPERG

's-Gravenhage, 6 mel 1987
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9. Toelichting bij de jaarrekening

Op 1 november 1985 is opgerlcht de Stichtlng Centrum voor Blbllotheekautomatlserlng Plea, die haar werkzaamheden op 1 januarl 1986
ls begonnen. Blj een akte van overdracht van 31 december 1985 heeft
de Stlchtlng zich verbonden de actlviteiten van het Samenwerkingsverband Konlnklljke Bibllotheek en Universiteitsblbliotheken
Pica per 1 januarl 1986 over te nemen op basis van de jaarrekenlng
1985. Hiertoe heeft per 31 december 1985 overdracht van actlva en
passlva plaatsgevonden, met ultzonderlng van de centrale computerapparatuur en de onderzoeks-know-how. De overdracht vond plaats om
nlet. Het Samenwerklngsverband kent de Stlchtlng het volledig en
vrlj gebrulk toe van de blj de overdracht voorbehouden computerapparatuur en onderzoeks-know-how. Over dlt gebruik ls de Stlchtlng
geen vergoedlng verschuldlgd.
In de flnanciele verantwoordlng van het samenwerklngsverband over
1985 waren ln de balans per 31 december 19885 opgenomen een beleidsreserve van f 524.000,00 en bestemmlngsreserve van ln totaal f
2.325.000,00. Deze reserves hebben lnmiddels ten dele het karakter
van elgen vermogen gekregen voor zover zij gevormd waren ult exploitatle-overschotten. Voor het overlge deel bestonden zlj ult
ontvangen subsidies en bljdragen verkregen voor aanwendlng van een
s peclflek doel.
Om te komen tot een beter lnzlcht ln de vermogensposltle van de
Stichtlng, is besloten om de reserves ontstaan uit exploitatleoverschotten samen te voegen tot een post onder het elgen vermogen.
Het gedeelte van de reserves ontstaan ult subsidies en bljdragen ten
behoeve van een speciflek doel is in de balans per 31 december 1986
opgenomen onder de post voorzlenlngen. de vergelijkende cljfers over
1985 zljn dlenovereenkomstlg aangepast.
Indlen de baten over 1986 naar herkomst worden gespeclficeerd ls de
volgende opstelling te geven (x f 1.000):
1985

1986

----------------------------------%

%

Universltelten
Konlnklljke Blbliotheek
Minlsterie van Onderwijs
en Wetenschappen
Nederlandse Centrale Catalogus
HBO-instellingen
Openbare bibliotheken
(incl. NBLC en LBC)
Overlgen

1. 393
608

29,7
13,0

1.404
738

30,8
16,2

318
652
116

6,8
13,9
2,4

308
637
136

6,8
14,0
3,0

1.076
523

23,0
11, 2

842
487

18,5
10,7

4.686

100,0

4. 552

100,0

Opmerkelljk in dit overzlcht is de procentuele toename van baten
vanult de sector van de openbare blbliotheken.

29

30

Bijlage A: Organisatiestructuur Pica

I Samenwerkingsverband KB
I en UB's Pica

Konlnklljke Blblio-1
l~-----------1 theek; UnlverslI
----------------------------I teltsbibliotheken I
I
I
J,

Stichting Centrum voor
NBLC
I Bibliotheekautomatisering l~----------jl RSF-blbllotheken
I Pica
I
I Overlgen

I
I

.J.,
I Bestuur
I

l~-----------1 Raad van
I
I

I Directie
I

l~-----------1 Gebruikersraden
I
I Adviesco-issies

I Centrum voor Bibllotheek- I
I automatlsering Plea
I

31

Deelne■ersl

I
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Bijlage B: Bestuur en dlrectie

Op l januarl 1986 bestond het bestuur van de Stlchtlng ult de oprlchters, mr. J.R. de Groot en dr. C. Reedijk. Het voorloplge bestuur had tot taak zorg te dragen voor een zo spoedlg mogelljke benoemlng van het definltleve bestuur volgens de statutalre bepallngen. De overdracht van bevoegdheden heeft plaats gevonden op 16 junl
1986.
Per 31 december 1986 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dr. M.A. Kooyman, voorzltter
Benoemd door de ministers van O & Wen van WVC tot l maart 1991.
P.J.Th. Schoots, vice voorzltter
Benoemd door NBLC tot l januarl 1989.
Drs. J. van Heljst, secretarls
Benoemd door Samenwerklngsverband Plea, vanaf l oktober 1986.
Dr. J.L.M. van Dljk
Benoemd door Samenwerklngsverband Plea tot 1 januarl 1990.
Drs. J.J.M. van Gent
Benoemd door Samenwerklngsverband Plea tot 1 januarl 1988.
H. Middelveld
Benoemd door NBLC tot l januarl 1990.
Mr. G.G.A.M. Pijnenborg
Benoemd door Samenwerklngsverband Plea tot 1 januarl 1989.
D. Reumer
benoemd door NBLC tot 1 januarl 1988.
Dr. R.L. Schuursma
Benoemd door Samenwerklngsverband Plea tot l januarl 1989.
Perl januarl 1986 is de directle van de Stichtlng als volgt samengesteld:
Ing. L. Costers, dlrecteur
Drs. A.G.J.M. Bossers, adjunct-dlrecteur
Op 27 februarl 1986 ls offlcieel afscheld genomen van mr. J.R. de
Groot en dr. C. Reedljk, waarblj hun jarenlange verdlensten voor
Plea zljn gememoreerd ln toespraken van prof. dr. C.M.J. Sicking
(Rljksunlversltelt Leiden) en mr. G.G.A.M. Pijnenborg (voorzltter
Samenwerklngsverband Plea).
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Bijlage C: Raad van

Deelne■ers

Overeenkomstlg de statuten van Plea ls een Raad van Deelnemers opgerlcht, dle als volgt ls samengesteld:
Konlnklljke Blbllotheek:
drs. J. van Heljst, blbllothecarls
Rljksunlversltelt Leiden:
drs. A.J.M. Llnmans, onderblbllothecarls
Rljksunlversltelt Gronlngen:
dr. A.C. Klugklst, onderblbllothecarls
Rljksunlverslteit Limburg:
J.D. Gilbert, M.A., adjunct-blbllothecarls
Erasmus Universiteit Rotterdam:
drs. W.S.L.M. van Egeraat, dlrectle-lid
Katholleke Unlverslteit Nljmegen:
mr. ~.G.A.M. Pljnenborg, blbllothecarls
Katholleke Unlversltelt Brabant:
mr. J.P.J. Geleynse, adjunct-blbllothecaris beheer
Vrije Unlverslteit Amsterdam:
dr. J.H. de Swart, blbllothecarls
Rijksunlversltelt Utrecht:
drs. J.F. Steenbakkers (wnd)blbllothecarls
Provlnclale Blbllotheek Friesland:
mevrouw drs. F.E. de Nle, blbllothecarls
Stads- of Atheneumblbllotheek Deventer:
drs. J.C. Bedaux, blbllothecarls
Gemeenteblbllotheek Rotterdam:
A.J. Kamp, adjunct-dlrecteur
Openbare Blbllotheek Amsterdam:
P. den Hoed, adjunct-dlrecteur
Openbare Blbllotheek Den Haag:
mevrouw J.M. Roos, sectlehoofd toeleverlng:
Stlchtlng Landelljke Blbllotheek Centrale:
B.C. Schipper
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Zeeuwse Blbliotheek:
drs. A.J. de Visser, directeur
Openbare Bibliotheek Groningen:
C. Wiersma, adjunct-directeur
Openbare Bibliotheek Tilburg:
mevrouw J.L.M.Th. Meuwese, directeur
Stadsbibliotheek Maastricht:
A.H. Scheyven, directeur
Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum:
E. Duijker, adjunct-directeur centrale dienstverlening
Centraal Bureau voor de Statistiek:
dr. Th. Vreugdenhil, hoofd afdeling Bibliotheek en Documentatle
Vredespaleis:
drs. J.C. Schalekamp, bibliothecaris
Nederlands Centrum voor Rechthistorische Documentatie:
mevrouw mr. M.A. Becker-Moelands, directeur
Stichting Bibliotheek en Documentatie Academies:
drs. J. Bakker
Bureau STCN:
dr. J.A. Gruys, hoofd
Stichting Film en Wetenschap:
S.P.J. Gelijsteen
Stadsbibliotheek Haarlem:
mevrouw A.J. Donkers, directeur
Openbare Bibliotheek Utrecht:
mevrouw B. Vondeling, adjunct-directeur
Ministerie van Justitie:
mevrouw E. van Zelst, hoofd Bldoc
Samenwerkingsorgaan Hoger Beroepsonderwijs:
drs. C. Dietvorst, voorzitter pilot-project
Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek:
mevrouw drs. M.S. Geesink, hoofd
Bibliotheek Arnhem:
B. Kiestra B.A. M.L.S.
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Samenwerklngsverband Nederlandse Centrale Catalogus:
drs. J.M. Schippers, vice-voorzltter
Unlverslteit Twente:
dr. G.A.J.S. van Harle, blbllothecarls
Op 21 november jongstleden vond de eerste vergaderlng plaats onder
voorzltterschap van dr. M.A. Kooyman.
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Bijlage D: Overzicht Pica dienstverlenlng

Centrale systemen
Cataloglseersysteem:
Een efficient en gebrulkersvrlendelljk systeem voor onllne catalogiserlng, metals voornaamste karakteristleken: gebaseerd op het
prlnclpe van shared cataloguing, een geintegreerde database voor
diverse materlalen (waaronder boeken, tijdschrlften, tljdschrlftartlkelen, audlo-visueel materlaal (AVM), bladmuzlek, geluld, kaarten, brieven en software), menu gestuurde procedures, full screen
edit facllltelten, ultgebrelde characterset, geintegreerde (hulp)
thesauri voor persoonsnamen, trefwoorden etc., uitgebrelde zoekfacillteiten, uitgebrelde batch in- en ultvoerfacllltelten.
Produkten:
- de Gemeenschappelljke Geautomatlseerde Catalogus
- hardcopy uitvoer: kaartjes, computeroutput on microfiche (COM),
lijsten, boekuitvoer (o.a. de Natlonale Blbllografle)
- tape ultvoer in Plea II en USMARC formats
- de GGC-database als bronbestand voor downloading naar PC en als
partner in een OSI- netwerk.
Doelgroep:
blbliotheken ongeacht type (wetenschappelljk, openbaar, bedrljfs,
speclaal), blbllotheekorganlsatles, infotheken, documentalre
lnstellingen, producenten van retrlevalbestanden.

Retrlevalsysteem:
Een systeem waarmee lnformat l e gezocht kan worden In diverse bestanden die via de Plea host beschlkbaar worden gesteld. Voornaamst e
karakterlstleken zljn: zoektaal gebaseerd op de Common Command Language, thans beschlkbaar in: commando-versle en blnnenkort ook menugestuurd, rulme aanslultmogelljkheden via het Plea netwerk en via
belmodem (kieslljn) verblndlngen, toegankelljk via terminals en pc's
(TTY of VT 100), flexlbele en snelle uitbreldlngsmogelljkheden voor
nieuwe bestanden (vla GGC opgebouwd of extern opgebouwd en aangeleverd op tape of diskette), eenduldlge tarleflerlng waarblj alleen
zoekactles dle resultaat opleveren belast worden.
Produkten:
online raadpleegbare lnformatle in diverse presentatles.
Voorbeelden:
tljdschrlften en andere documentatle centraal onllne (TACO),
grijze llteratuur in Nederland (GLIN), audlo-visuele media (AVM).
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Doelgroep:
leveranciers en gebruikers van documentaire informatie, infotheke n,
bibliotheken en bibliotheekgebruikers.
NCC/IBL systeem (in samenwerking met het Samenwerkingsverband NCC):
Ontwikkeld door Pica ten behoeve van de opbouw van de automatisering
van het Interbibliothecair Leenverkeer van monografieen en
tijdschriften in Nederland. Voornaamste karakteristieken: geintegreerde databases waarin zijn opgenomen de bestanden van de Central e
Catalogus (CC, Den Haag), Centrale Catalogus Periodieken (CCP, Den
Haag), Centrale Technische Catalogus (CTC, Delft) en Centrale
Landbouw Catalogus (CLC, Wageningen), opgebouwd op basis van het
Nationale Miniformat, online zoekfaciliteiten toegespltst op het
beantwoorden van zoekvragen op basis van onvolledlge lnformatie,
systeemprocedures voor leenvragen, verdelen van deze aanvragen volgens extern vast te stellen namen (parametrlseerbaar), uitgebreide
batch-invoerfaciliteiten, aanslultmogelljkheden voor alle TTY compatlbele periferle of via het Plea netwerk.
Produkten:
onllne raadpleegbare lnformatle in diverse presentatles,
leenaanvragen (bonnen), rappels (bonnen).
Doelgroep:
alle Nederlandse instelllngen die deel (willen) nemen aan interbibliothecalr leenverkeer in natlonaal en op termljn ook lnternatlonaal verband.
Locale systemen
Plea locaal bibllotheeksysteem (LBS)
Het Pica locaal bibllotheeksysteem biedt facllit e Lten voor:
- onllne publlekscatalogus (OPC)
- opslag- en ultleenadmlnistratle (OUS)
- acquisitle en abonnementenreglstratle (ACQ)
- tekstverwerklng
Titel- en documentbeschrljvlngen worden lngevoerd, ontleend en o nderhouden in de centrale database van het Pica cataloglseersysteem
en vervolgens via downloading technleken overgehaald naar de data base van het LBS waar de beschrijvlngen gebrulkt warden voor OPC,
OUS en ACQ.
In het voorjaar van 1987 zal een onllne computer-computerkoppeling
tot stand worden gebracht tussen het centrale GGC systeem en de locale Plea systemen.

OPC:
online publlekscatalogus metals belangrljkste karakteristleken :
gebruikersvrlendelljke zoekfacllltelten: voor beginners een menuge -
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stuurde versle en voor ervaren gebrulkers een commando-versle; belde
versles bleden krachtlge zoekfaclliteiten lnclusief Booleaanse combinatles, direct op te geven (commando-versle) of indirect (menuversie); een eenvoudlge schakelmogelljkheid tussen beide versles;
index browsing; set-manupulatle facilltelten; diverse presentatles:
kort, analytlsch, ISBD en "familie'' voor meerdelige seriewerken;
door de OPC beheerder zelf te deflnleren lndex-elementen op velerlel
velden (titel, auteur, abstract, trefwoord, systematlsche code,
nummers etc.) naar keuze ook inclusief eventueel aanwezlge thesaurusinformatle; geschlkt voor diverse materlaalsoorten (boek, AVM,
muzlek enz.); helpfunctle; per OPC kunnen max. 64 sub-bestanden gecreeerd worden, zodat naast een algemene catalogus ook aparte bestanden, zoals bljv. voor artlkelen, feiten of dokumentatle, kunnen
worden aangeboden aan de blbllotheekgebrulker.

OUS:
opslag- en uitleensysteem, geschikt voor wetenschappelljke, openbare
en speclale blbllotheken met gesloten en/of open magazljnen, lnstltuutsblbliotheken en flllalen.
Eenvoudige lnvoerfunkties van nog nlet machine leesbare gegevens;
online lnstelbaar ultleenreglement; onllne lnstelbare systeemfunktles voor procesverloop en prlnten van bonnen en lljsten; automatlsche rappellerlng; boeteregeling.

ACQ:
acqulsltlesysteem.
Vanaf voorjaar 1987 onllne gekoppeld aan centrale Plea database voor
het plaatsen van bestelllngen. De acqulsltlefunktle begeleldt het
bestelproces vanaf het plaatsen van een bestelllng tot aan de betaalbaarstelllng.
Online kredletbewaklng; automatlsche rappellerlng; onllne lnstelbare
systeemfunktles voor procesverloop en prlnten van bonnen en lljsten.
De abonnementenreglstratle voorzlet ln efflclente lncheckfacllitelten; automatlsche signalerlng van stagnerende abonnementen; gebrulkmaking van de acqulsitiefunktie voor aangaan van abonnementen,
kredietbewaklng en instellen systeemfunktie. Speciale voorzleningen
voor kredletadministratie blj overgang van boekjaar.
Doelgroep LBS:
middelgrote en grote bibliotheken (vanaf 50.000 banden en 10-100
terminals).
Apparatuur:
de Plea lokale blbliotheeksystemen worden geleverd in combinatie met
een compleet computersysteem: PDP 11/73 of Micro VAX met tape
unit(s), winchester disc drive(s), concentrator(s) en termlnal(s).
Locale systemen voor kleine lnstellingen

PICATERH:
software pakket ontwikkeld door Pica voor het aansluiten van PC-ap-
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paratuur (IBM-compatibel)als Plea Terminal;
facillteiten: download module waarmee records ult de GGC database
kunnen worden overgeheveld naar de PC: upload module voor updates in
lokale lnformatle in de GGC vanaf de PC; VT 100 emulator waarmee
aansluitlng van de PC op het Plea cataloglseersysteem mogelljk wordt
(o.a. Pica characterset en full screen edit faclliteit); tevens VT
52 optle.
Doelgroep:
gebrulkers van het Plca-cataloglseersysteem die vanaf een PC wlllen
werken; gebrulkers van mlcro-OPC.
Hicro-OPC:
software pakket ontwlkkeld door Plea als single-user locaal retrieval systeem voor bestanden van beperkte omvang (tot ca. 10.000 tltels); facllltelten: menugestuurde zoekfacllltelt met Booleaanse
operatoren; diverse presentatles; zeer eenvoudlge database structuur; geschlkt voor elke materiaalsoort; elk woord lndexeerbaar;
phrase searching.
Doelgroep: elke informatlegebrulker dieter ondersteunlng van activitelten behoefte heeft aan blbllograflsche lnformatle op de
werkplek: onderzoekers, blbllotheekmedewerkers, managers etc.
N.B.: zowel PICATERM als MICRO OPC draalen onder MS/PC DOS op een
IBM PC of IBM compatlbele PC.
MICRO OPC ls blnnenkort verkrljgbaar.
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Bijlage E: Lijst van Afkortingen

ACQ

AVM
BDA
BNB
BNTL

cc
CCP
CLC
COM
CTC
E~

GGC
GLIN
HBO
ISBD
ISO
KB
KIM
KMA
LBC
LBS
LC
LIDIA
LSP
NBLC
NCC/IBL
OCLC
OPC
ORS
OSI

ous

RSF
SURF
TACO

Acquisitie-module LBS
Audiovisueel Materiaal
Bibliotheek- en Documentatie Akademie
British National Bibliography
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap
Centrale Catalogus
Centrale Catalogus van Periodieken
Centrale Landbouw Catalogus
Computer Output on Microfiche
Centrale Technische Catalogus
Exemplaar Produktie Nummer
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem
Grijze literatuur in Nederland
Hoger Beroepsonderwijs
International Standard Bibliographic Description
International Standards Organization
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijk Instituut voor de Marine
Koninklijke Militaire Academie
Landelijke Bibliotheek Centrale
Locaal Bibliotheek Systeem
Library of Congres
Lectuur Informatiedienst Interne Automatisering
Laserstraal Printing
Nederlands Bibliotheek- en Lektuur Centrum
Nederlandse Centrale Catalogus ten behoeve van het
Interbibliothecair Leenverkeer
Online Computer Library Center (Dublin, Ohio, USA)
Online Publiekscatalogus
Online Retrievalsysteem
Open Systems Interconnect
Opslag/uitleenmodule LBS
Regionale Steunfunctie
Stichting Samenwerkingsorganisatie computerdienstverlening
hoger onderwijs en onderzoek
Tijdschriftartikelen en andere documentatie centraal
online
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